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  الدزض الثامن عشس

 

همَّ صّلِ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلك محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

 .وصحابخه أجمعين، وعلى من جبعهم بإحظاٍن إلى يىم الدين

. باب إلاجازة           

.. الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطىل هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد}

فاللهم اغفس لىا ولشيخىا وللحاضسين ولجميع املظلمين  

كخاب إلاجازة : كال ابن كدامت زحمه هللا

 {وهي علٌد على املىافع، الشٌم من الطسفين، ال يملك أحدهما فسخها

  ،وإن وأن ؤلاجارة جلابل البُع، فهي علٌد على مىفعٍت، بِىما البُع علٌد على عحٍن،كىله علٌد على اإلاىافع، جلدم 

 لالهخفاع حطب هذا العلد، علد ؤلاجارة
ً
. واهذ هذه العحن مذجىسة

 فأما كىله رحمه هللا حعالى : ً ًْ السٌم مً الؼزفحن، فهى جأهٌُد على أن ؤلاجارة ال ًجىس فسخها مً أحد اإلاخعاكد

ٌ إال بزض ى آلاخز،  ًلى
َ

ىِو ﴿:  وولً  ن هللا جلَّل وعال
ُ
ُعل

ْ
ىا ِبال

ُ
ْوف

َ
ىا أ

ُ
ِريَن آَمى

َّ
َ ا ال  ُّي

َ
، وؤلاجارة [1: اإلاابدة ]﴾َياأ

ًٌ للمىفعت ولى علٌد، ووان هذا العلد السم الىفاء  هه هىٌع مً البُع،  ًٌ للعحن، ؤلاجارة جملُ فىما أن البُع جملُ

. وان هذا الخملًُ مؤكًخا

 
ً
 .«البيعان بالخياز، ما لم يخفسكا»:  وكد كاٌ الىبي صلى هللا علُه وضلمولذلً واهذ ؤلاجارة السمت

  جل هذا اإلاعنى
ٌ
. فدٌ هذا على أن البُع السٌم، هما أن ؤلاجارة أًًظا السمت

  فُجىس للمؤجز أو اإلاطخأجز الفسخ عىد ولً؛  ن ،ً ًْ وكد اضدثنى الخىفُت العذر الؼارا على أحد اإلاخعاكد

ً بأن ألاصل في ألاجزة أنها جخجدد، ًْ   حد اإلاخعاكد
ً
 فلما واهذ ألاجزة جخجدد بخجدد اإلاىفعت، وان ولً مىدوحت

. ًفسخ إوا احخاا إلى ولً لعذٍر ػارٍا 

 ،صبذ العحن وكد وافلهم اإلاالىُت إال أنهم هصىا على ما وان في حىم العذر اللاهز ال الؼارا
ُ
 لى ػ

ً
 هما مثال

مز بئػالق اإلاحل الذي اضخأجزه ووان هذا ألامز 
ُ
 أ

ً
اإلاطخأجزة، فعىدبٍذ ًحم للمطخأجز أن ًفسخ العلد أو مثال

. فىكهما، فللمطخأجز في مثل هذه الخالت أن ًفسخ

  ًومىه حعلم أن اإلاالىُت ًيادون ًيىهىن مع الجمهىر في اعخبار ؤلاجارة علًدا السًما ال ًجىس فسخه ليل م

الؼزفحن، وإهما اضخثىىا في ولً العذر اللاهز أو ما وان في حىمه، لىً الخىفُت أوضع في هذا الباب، فجىسوا 

. الفسخ للعذر الؼارا، وإن لم ًىً كاهًزا

  اإلاهم حعلم أن الجمهىر وألابمت ألاربعت في ألاصل ٌعاملىن علد ؤلاجارة على أهه علٌد السٌم، لِظ والعلد الجابش

فسخ مً ػحر عذٍر متى أراد أحد الؼزفحن فسخه، ًُ  واللزض على ضبُل اإلاثاٌ، أو الهبت، أو الىوالت، أو الذي 

 ًللبه إلى السٍم أو طزٌر ًترجب علُه اهلالٌب أو وىن هذا العلد الجابش 
ٌ
الشزهت، ػبًعا ما لم ًىً هىان شزغ

. السًما
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 ٌوال بجىىهه وهذا ، "وال جىفسخ بمىجه وال جىىهه: "كا ً ًْ وهىذا العلىد الالسمت ال جىفسخ بمىث أحد اإلاخعاكد

خحذ خُبر، ضأٌ اليهىد الىبي مذهب جمهىر أهل العلم،
ُ
 وولً لخدًث ابً عمز رض ي هللا حعالى عنهما إلاا ف

صلى هللا علُه وضلم أن ًلزهم فيها على أن ٌعملىا على هصف ما ًخزا منها مً زمٍز أو سرٍع، شؼز ما ًخزا 

هلسهم في ا »: لهم، والشؼز الباقي للىبي صلى هللا علُه وضلم وللمطلمحن، فلاٌ الىبي صلى هللا علُه وضلم

، ولم ًثبذ أن أبا بىز رض ي هللا حعالى عىه جدد العلد معهم بعد وفاة الىبي صلى هللا علُه «على ما وشاء

ً، أو مىث أحدهما، وأًًظا  نها علٌد السٌم هما  ًْ وضلم، فدٌ على أن ؤلاجارة ماوا؟ ال جىفسخ بمىث اإلاخعاكد

ا، وهي اإلاىفعت التي  ًُ  فئهه عىدبٍذ ًبلى العلد، وال ًىفسخ ما دام اإلاعلىد علُه باك
ً
كزرها، وإوا واهذ السمت

 بهذه اإلاىفعت
ٌ
 مخعللت

ٌ
. حطخىفى في مثل هذا العلد، وهي معاوطت

  اهفسخذ عىدبٍذ ؤلاجارة 
ٌ

فُلىم الىرزت ملامهما في حاٌ مىتهما أو مىث أحدهما، فئن لم ًىً للمطخأجز وارر

. بمىجه لخعذر اضدُفاء اإلاىفعت

ا للخىفُت الذًً أجاسوا العلد، بمعنى أن ؤلاجارة عىدهم 
ً
وهذا هما وهزها مذهب جمهىر أهل العلم خالف

، وبالخالي جىفسخ بمىث أحد اإلاخعاكدًً
ً
. لِطذ السمت

 {وال بجىىهه، وجىفسخ بخلف العين املعلىو علي ا: كال}           

  جلفذ، أو داًرا ُهدمذ، أو هحى ولً مً ألاعُان التي وكع عليها علد ؤلاجارة، فئن 
ً
 ضُارة

ً
هما لى واهذ مثال

  :وهرا ال يخلى الحليلت من أحىاٍل العلد عىدبٍذ ًىفسخ، هذا كٌى عامت أهل العلم، 

 مً اإلاطخأجز، ال ًجب على اإلاطخأجز أن ًيىن ولً كبل كبع العحن، (1
ً
 فعىدبٍذ ال ٌطخحم اإلاؤجز أجزة

. أن ًدفع شًِئا،  هه لم ًلبع هذه العحن

 جىفي الهخفاعه فخحدطب هذه اإلادة بلطؼها مً ألاجزة، فئن وان ولً بعد كبع العحن (2
ٌ
 ومظذ مدة

. فُدفع ما ًلابل هذه اإلادة وال ًدفع ما ًيىن بعد جلف هذه العحن

 بطبب اإلاطخأجز هما لى أجلف العحن على ضبُل اإلاثاٌ هى، أو أراد أن  (3
ٌ
 زالثت

ٌ
إن وان الفسخ، وهي حالت

  هه مخعّدٍ ًفسخ مً جهخه، فئهه إوا وان الفسخ بطبب إجالفه للعحن، ًظمً عىدبٍذ هذه العحن؛

ً مً الاهخفاع بها ِ
ّ
. عليها، مع ألاجزة التي مظذ اإلادة والعحن جحذ ًده، أو ُمى

 زها . أن العحن إوا جلفذ اهفسخ العلد: اللاعدة التي أراد اإلاؤلف رحمه هللا جلٍز

  والخادر لِظ بطببه ،
ٌ

 مً محل جأجحٍر، زم صار على هذه الطُارة حادر
ً
 ضُارة

ً
فلى أن شخًصا اضخأجز مثال

وإهما بطبب شخٍص آخز، هى الذي حعدي علُه، صدمه فخلفذ الطُارة جماًما، فما ًلٌى للشزهت وهللا أها 

لاٌ اهفسخ العلد آلان بخلف العحن ًُ . مطخأجزها مىىم شهًزا، ًجب علُىم أهىم حعؼىوي ما ًلابلها، 

  ،أخزي ملامها، وإهما ًدفع له ما ًلابل اهخفاعه 
ً
فال ًلشم اإلاؤجز عىدبٍذ أن ًبدله بعلٍد آخز، أو ًلُم ضُارة

ًدفع اإلاطخأجز للمؤجز ما ًلابل الاهخفاع اإلادة اإلااطُت، وال ًلشمه هما ال ًلشم اإلاؤجز اإلاض ي وال دفع ألاجزة مً 

. اإلاطخأجز للمؤجز فُما بلي مً اإلادة الخالُت لخلف العحن

 ٌأو اهلؼاع هفعها: كا .
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د ًزهبه مزض،   لحرهبها ومزطذ، الخُل هذا أو الخمار الذي ًٍز
ً
ٌعني لى اهلؼع الىفع مثل شخٍص اضخأجز دابت

مىً مً الطحر ولم ًخمىً مً 
ُ
 ما جلفذ لىً هذه الطُارة حعؼلذ، حعؼلذ فيها ألاجهشة التي ج

ً
أو ضُارة

  ن اإلالصىد وهى الاهخفاع إصالحها، أو صار فيها خلٌل ًؤدي إلى خؼٍز، أو هحى ولً، فعىدبٍذ ًىفسخ العلد؛

. فاث، فلما فاث اإلالصىد وان العلد عىدبٍذ ػحر السٍم، ًمىً فسخه في مثل هذه الخالت

ا: كال}            
ً
 {وللمظخأجس فسخها بالعيب كديًما كان أو حديث

  لىً جىفسخ بخلف اإلاعلىد علُه، هما أًًظا جىفسخ باهلؼاع 
ٌ
للمطخأجز أن ًفسخ أًًظا بالعحن، ٌعني هي السمت

ا، ًُ ا وله أوجه اهخفاٍع أخزي، لىً الخعاكد على أحد هذه الىفع، ولى لم ًخلف، لى وان باك ًُ  وأحُاًها ًيىن باك

. ألاوجه التي اهخفذ، فئوا اهخفى هذا الىجه فئهه عىدبٍذ ًحم الفسخ للمطخأجز

 إوا وان هىان عٌُب فيها، ضىاًء وان العُب كدًًما كبل العلد، أو وان : مً أهىاع الفسخ كاٌ: الىىع الثالث

ا بعد العلد، فله أن ًفسخ، وهذا باجفاق ألابمت، لىً بشزغ أن ًيىن لهذا العُب أزٌز في اإلاىفعت التي جم 
ً
حادز

 ٌعني الطُارة وان الخعاكد عليها، أما إوا وان فيها عٌُب لىً ال أزز له، ال ًؤزز هذا العُب، ًمىىه أن ًيخفع،

 على ضبُل اإلاثاٌ وجد أن هذه 
ٌ
فيها عٌُب معحٌن لىً هذا العُب ٌطحٌر ما ًؤزز الخلُلت في الاهخفاع بها، أو دابت

 في اللىن ٌطحٌر، ما ًؤزز على الاهخفاع الذي اضخأجزها  جله وهى الزوىب، أو هحى ولً، 
ٌ

 اخخالف
ً

الدابت فيها مثال

 .فئن ألاصل بلاء هذا العلد ولشومه

 .شسوط إلاجازة          

وال جصح إال على هفٍع معلىٍم، إما بالعسف كظكنى واٍز أو بالىصف كخياطت ثىٍب معيٍن، أو بىاء حائٍط أو : كال}

 {حمل  ش ٍء إلى مىضٍع معيٍن 

  وال جصر إال على هفٍع معلىٍم، :  اإلاؤلف هىا شزع في بُان شزوغ ؤلاجارة،  حُث كاٌ: ول الشسط

 صارث مً الؼزر، أن ًيىن الىفع معلىًما،وهذا هى أٌو شزوغ صخت ؤلاجارة 
ً

 فلى وان الىفع مجهىال

وكد ههى الىبي صلى هللا علُه وضلم عً بُع الؼزر، وهى الجهالت هما وهزها الىثحرة التي جيىن في عاكبت 

 فئنها هما جلدم ؤلاشارة إليها جيىن 
ً
 فاحشت

ً
الش يء، فجهالت العاكبت أو الجهالت الخلُلت إوا واهذ هثحرة

فض ي إلى اإلاىاسعت ًُ . مً صىر الؼزر الذي جاء الىهي عىه، هما أن ولً 

، فال 
ٌ
 في حلُلت ألامز فيها جهالت

ٌ
 مً ػحر جحدًد مدٍة، فهذه مىفعت

ً
 ضُارة

ً
وصىرجه هما لى اضخأجز مثال

. جصر معها ؤلاجارة، وهذا العلد مخفٌم علُه عىد الفلهاء

 وهذا باجفاق أًًظا الفلهاء، وولً  ن الىفع إن وان محزًما أن ًيىن هذا الىفع مباًحا، :الشسط الثاوي 

 عىه، هم في كىله
َ

ىا ﴿: وان مً أول اإلااٌ بالباػل، وكد ههى هللا جلَّل وعال
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ج

َ
ىا ال

ُ
ِريَن آَمى

َّ
َ ا ال  ُّي

َ
َياأ

َباِطِل 
ْ
م ِبال

ُ
ك

َ
م َبْ ى

ُ
ك

َ
ْمَىال

َ
[. 29: اليطاء] ﴾أ

  وأًًظا ًيىن مً الخعاون على ؤلازم والعدوان، فمً أجز شخًصا ما حزم هللا ًيىن كد عاوهه على ؤلازم

. والعدوان، وهى مىهيٌّ عىه
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كاجل هللا الي ىو، إن هللا ملا حّسم شحىمها »: وكد جاء في الصخُححن أن الىبي صلى هللا علُه وضلم كاٌ

. «حملىه أو جملىه ثم باعىه فأكلىا ثمىه

وألاجزة والثمً، فأخذ ألاجزة على ما هى محزٌم حزاٌم، واإلاىفعت اإلاحزمت ال ًصر علد ؤلاجارة أًًظا عليها عىد 

. ضابز الفلهاء

  أن ًؤجزه ضىًىا لُيخفع به بصىرٍة محزمٍت 
ً

يىن فال ًجىس له مثال ، همً ًؤجز ضىًىا إلاً ًشاٌو اإلاحزم فُه، ٍو

 
ً

ملصىده مً هذا الطىً هى مشاولت اإلاحزم وإكامت اإلاىىز، بخالف ما لى أجزه ضىًىا لِطىً فُه، لىىه مثال

لاٌ بأن هذا ألاصل فُه الجىاس، وإهما ًأزم  ُُ شاهد فُه ما حزم هللا، أو كزأ ما حزم هللا، أو أول ما حزم هللا، ف

.. الفاعل لهذا الفعل  ن أصل العلد على الُطىنى ال على اإلاحزم، واضٌر هذا

  ًأو ضىًىا أو ػحر ولً م 
ً
م، إو هثحٌر مً الىاص كد ال ٌطلم عىد جأجحره لؼحره دابت وهذا البد فُه مً الخفٍز

الطلع، مً أن ًلع اإلاطخأجز في فعٍل محزٍم في مثل هذا اإلاعلىد علُه، لىً العلد لم ًلع علُه، وإهما وكع 

. على مىفعٍت مباحٍت مً جهت ألاصل، وبحن الصىرجْحن فزق 

إما بالعسف كظكنى واٍز، أو بالىصف كخياطت ثىٍب معيٍن، أو بىاء حائٍط أو حمل  ش ٍء إلى مىضٍع معيٍن، : كال}

 {وضبط ذلك بصفاجه

  هذا ما ًمىً أن وطمُه ػزق معزفت اإلاىفعت، جيىن بالعلم باإلاىفعت، وهذا العلم باإلاىفعت ًيىن بالعزف، هما

ل اإلاؤلف عليها، كاٌ ًيىن هذا العلم باإلاىفعت بالىصف،
َّل
 أما وىهه بالعزف فىما لى اضخأجز داًرا حُث مث

هطىنى داٍر، فلى اضخأجز داًرا فئن هذا الاضدئجار ًىصزف إلى ُمىثه فيها، ووطع اإلاخاع، وؤلاجُان با هل هذا 

شترغ أن ًىص علُه،  ن اإلاعزوف  ٌُ ا، فلد جزي العزف بذلً، فال 
ً
وله مما ًمىً عىدبٍذ فُه الاهخفاع عزف

 بدواّبٍ وبهابَم وأدخلها في الدار، فُلٌى أها اضخأجزُث 
ً

ا، لىىه لى اضخأجز داًرا زم أحى مثال
ً
ا واإلاشزوغ شزػ

ً
عزف

هذه اإلاىفعت، هلٌى ال، الاضدئجار هذه اإلاىفعت في الخلُلت ًيىن بحطب العزف، ولذلً معلىٌم أن الُطىنى ال 

شزع عىدبٍذ 
ُ
. جصدق على مثل هذه الصىرة، فال ح

  لت الىفع اإلاعلىم ًخحلم بالعزف هما هى الخاٌ في ضىنى الدار، فالعزف ًصدق على وصٍف للطىنى وػٍز

ا عىد الىاص
ً
. حعارف الىاص فيها عليها، فِطدبعد ما ال ًخحلم به هذا ألامز عزف

 أو بالىصف هخُاػت زىٍب معحٍن، أو بىاء حابٍؽ أو حمل   يٍء إلى مىطٍع معحٍن : كىله .

لٍت معُىٍت هذا ًيىن بالىصف، فُىصف الش يء مثله  فالخُاػت هىا لهذا الش يء اإلاعحن بأجزٍة معُىٍت، وفم ػٍز

لاٌ ابً جداًرا فُخفم على ػىله وعلى عزطه وعلى اإلاادة التي ًبنى فيها، وعلى اإلادة هما وهزها  ًُ الجدار إلاا 

عزف فُه اإلاىفعت وهى العمل هما في هذه الصىرة، وهى هىٌع مً ؤلاجارة ًيىن بالىصف الذي  ٌُ وهذا وله مما 

ىفي الؼزر  ل اللبظ ٍو . ًٍش

  عزف بىصفها وصًفا دكًُلا ًيخفي معه الؼزر، فعىدبٍذ ًيىن
ُ
وطبؽ ولً بصفاجه، ٌعني بأن جظبؽ اإلاىفعت وح

. العلد مشزوًعا

 {كما يشترط معسفت  جسة، وإن وكعت على عيٍن فالبد من معسفت ا: كال}         
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 شترغ معزفت ألاجزة
ُ
شترغ معزفت اإلاىفعت، ح

ُ
، فهما العىطان، وهما مً الشزوغ أًًظا معزفت ألاجزة، فىما ح

ما ًمىً أن وطمُه اإلاعلىد علُه، وهذا مخفٌم علُه، ٌعني اشتراغ معزفت ألاجزة وحعُُنها عىد عامت أهل 

 هما بِىا
ً
، بل البد أن جيىن معُىت

ً
 شاةعت

ً
 أو وطبت

ً
 شاةعت

ً
. العلم أًًظا بحُث ال جيىن حصت

 ،زة فُما رواه مطلم، وولً  جل هفي الؼزر  الذي ههى الىبي صلى هللا علُه وضلم عىه، هما في حدًث أبي هٍز

 فطُيىن ولً مً الؼزر اإلاحزم اإلااوع مً صخت العلد
ً
. فئوا لم جىً ألاجزة معلىمت

 {وإن وكعت على عيٍن فالبد من معسفت ا: كال}           

  ،أو ػحر ولً، فالبد مً معزفتها، معزفت هذه العحن ،
ً

ز جىالا  أو ضُارٍة أو أجَّل
ً

ز عًُىا مثل بٍِذ مثال إوا وان اإلاؤجَّل

 .حعزف هذه العحن بالزرٍت، أو بالىصف متى وان ًمىً طبؼها بالىصف حتى جيخفي الجهالت أو ًيخفي الؼزر 

ا فله أن يليم ملامه من يظخىفه بإجازٍة أو غيرها إذا كان مثله أو ووهه}           
ً
 {ومن اطخأجس ش ئ

 ٌبًِخا كا 
ً

فله أن ًلُم ملامه مً ٌطخىفُه بئجارجه أو ػحرها، إوا وان مثله : ومً اضخأجز شًِئا، اضخأجزث مثال

ا، لىىً ملىذ هذه اإلاىفعت في هذه 
ً
أو دوهه، ًمىىً أن جؤجز هذا البِذ مع أهً أهذ مطخأجٌز لطذ مالي

اإلادة التي اضخأجزَث هذه العحن فيها، فلً عىدبٍذ أن حطخىفي هذه اإلاىفعت بىفطً، أو بؼحرن فُيىن هابًبا لً 

. والىهُل في الاضدُفاء

 ٌفما : ولىً هذا بلٍُد كا ،
ً
 صؼحرة

ً
لت

ُ
، أهذ وسوجخً، ش

ً
لت

ُ
إوا وان مثله أو دوهه، ٌعني لى أن شخًصا أجزن ش

جأحي وجؤجزها على عابلٍت مً عشزة أشخاٍص،  ن هذه العابلت لى جاءث إلى هذا اإلاؤجز لهذه الشلت الصؼحرة 

. ما كبل  نهم ضِخلفىنها، ًلخلىن بها طزًرا

  ػحره مً الاهخفاع ً ِ
ّ
مى ًُ لاٌ بأن للمزء أن ًؤجز أو مً ػحر إًجاٍر  ًُ فئون البد أن ًيىن مثله أو دوهه، بالخالي 

، فلى وان شخٌص عىده ػفالن وأجزها على بهذه العحن التي اضخأجزها لىً بهذا الظابؽ ًيىن مثله أو دوهه

، فهذه ًصر في مثل هذه اإلادة، ما لم ٌشترغ  ٌٍ مً عىده ػفالن أو ػفٌل أو سوٌا وسوجخه مً ػحر أػفا

. اإلاطخأجز علُه خالف ولً

  بحن 
ٌ

بأن ًلٌى ما جؤجزها على ػحرن، أها أجزتها علًُ أهذ فحطب، وهذه اإلاطألت وإن وان فيها خالف

 بخالفه
ٌ
بحن لً أن محل الخىافم هى ما لم ًىً هىان شزغ

ُ
.. الفلهاء، لىني أردُث أن أ

 {وإن اطخأجس أزضا لصزٍع فله شزع ما هى أكل مىه ضسًزا: كال}          

  ا، فله أن ًشرع فيها شعحًرا،  ن هذا في هذه امخداٌد للمطألت الطابلت، هى اضخأجزها هذه ألارض لحزرع فيها ُبزًّ

ؼًىا، اضخأجزها  جل أن ًشرع 
ُ
د طزًرا في هذه ألارض على ما وكع العلد علُه، لىً لى كاٌ ك الخلُلت ال ًٍش

شزع أن فيها كمًحا، زم سرعها كؼًىا، اللؼً ًخخلف، وجأزحره وطزره على ألارض ًخخلف،  ٌُ ولذلً عىدبٍذ ال 

 
ً

ًصىع هذا الصيُع، وعلُه أن ًظمً الفزق في ألاجزة بحن الىىعحن، فلى وان اإلاؤجز ٌعزف أهً ضتزرعها مثال

د علًُ ًؼالبً بفزق ما بحن  كؼًىا، فاللؼً كُمت أجزة ألارض له أػلى، أهثر زمًىا، فعىدبٍذ له أن ًٍش

ً ما ًمىً أن ًيىن مً جلٍف في هذه العحن، بطبب اخخالف محل اإلاعلىد علُه، الذي  ظمَّل ًُ ألاجزجحن، وأًًظا 

. هى في مثل هذه الصىرة، اللؼً أو هحىه
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 أو ًخالف طزُره طزَره، إن سرع ما هى أهثر مىه طزًرا، فعلُه أجزة الشابد، الفزق، وعلُه الظمان إن : أو كىله

 
ٌ

.  حصل هىان عٌُب، أو جلف

   وهىذا لى وان ًخالف طزُره طزَره، هُف؟

، وليل منهما طزٌر على هذه ألارض : كالىا
ً

زه أرًطا لحزرعها فطىنها، هىا اخخلفْذ اإلاىفعت أصال مثل لى أهه أجَّل

ر؛  ن العمل جيطه واحٌد، وهى   والبُّ
ً

  أن هلٌى هما هلٌى في اللؼً مثال
ً

ًخخلف عً آلاخز، فما وطخؼُع أصال

زه لحزرع فطىً، فعىدبٍذ ًترجب علُه أن ًدفع ألاجزة اإلاخفم  زه لِطىً فشرعه، أجَّل ، لىً هىا ال، أجَّل
ٌ
سراعت

 لهذه العحن؛  هه مخعٍد بهذه 
ٌ

عليها، أن ًدفع اللدر الشابد، وهى الفزق بحن ألاجزة، أن ًظمً إوا وان زم جلف

ادة، التي لم ًؤون له فيها . الٍش

 .{فإن شزع ما هى أكثر مىه ضسًزا، أو يخالف ضسُزه ضسَزه، فعليه أجسة املثل: كال}          

 في ملابل اإلاىفعت جلدر بلدرها  ن ألاجزة .

وإن اطخأجس إلى مىضٍع فجاوشه، أو لحمل  ش ٍء فصاو عليه، فعليه أجسة املثل للصائد، وضمان العين إن : كال}

. {جلفت

 إن اهتري أو اضخأجز إلى مىطٍع فجاوس هذا اإلاىطع، فئهه عىدبٍذ ًظمً؛  هه حعدي ،
ً
، مثل اضخأجز ضُارة

 مدًىت مً اإلادن اللصُم، زم جاوسها إلى اإلادًىت، وهي طعف اإلاطافت : وكاٌ
ً

أها ضأوهب بهذه الطُارة إلى مثال

اض، فُلشمه ألاجزة اإلاخفم عليها، ألاجزة الشابدة، الظمان لى حصل   يٌء بحن ما ساد على اإلاخفم علُه؛  مً الٍز

.  ن هذا هىٌع مً الخعدي

 من غير حعٍد فال ضمان عليه: كال}          
ْ

. {وإن جلفت

  أما إن جلفذ مً ػحر حعٍد، في اإلادة اإلاخفم عليها، وبحطب العلد اإلابرم بُنهما، ولم ًجاوس في ولً، ولم ًخخلف

ٍؽ مىه، فال ًظمً باإلجماع،  وولً الظزر، وإلى آخزه، والعلد اإلاخفم جماًما، جلفذ لىً مً ػحر حعٍد وال جفٍز

 هه كد وطع ًده بئون اإلاالً على هذه العحن، فهى أمحٌن اإلاطخأجز، ما لم ًخعدَّل أو ًفّزِغ، ولذلً ًلاٌ بأن 

 ػحر صخٍُح عىد عامت أهل العلم، فلى كلذ لً في محل جأجحر الطُاراث
ٌ
: اشتراغ جظمحن اإلاطخأجز شزغ

جزن إًاها، لىً لى جاءها   يٌء، جزي جظمً أهذ ما لي دخٌل، ضىاًء أهذ 
َ
أ
ُ
اضخأجز الطُارة هذه خالٌص، أ

أ علًُ، جظمً مؼلًلا، ًلاٌ
َ
إن هذا الشزغ مً الشزوغ : الصادم أو اإلاصدوم، أهذ اإلاخؼئ أو اإلاخؼ

ا 
ً
لي، ًظعىن شزػ الباػلت، وهى لألضف هثحٌر ما ًيىن في ما ٌطمى باإلجارة اإلاىتهُت بالخملًُ، أو ؤلاًجار الخمٍى

في جظمحن اإلاطخأجز مؼلًلا، وهذا ًخالف اللىاعد الشزػُت؛  ن الخزاا بالظمان، فالذي له الخزاا، وهى 

ظمً، فىُف - صلى هللا علُه وضلم-اإلاؤجز، اإلاالً، علُه الظمان، هما جلدم، والىبي  ًُ ههى عً ربح ما لم 

ًىً الزبح لؼزٍف، وهى اإلاالً اإلاؤجز، والظمان مؼلًلا على الؼزف آلاخز؟ ًخخل الخىاسن العلدي بذلً، 

ٌٌ ال شؼؽ، أو ظلٌم فُه . والعلد في ؤلاضالم عد

 بعيي ا،  ي ما يخلف  ي يده من غير جفسيٍط : كال}          
ً
. {وال ضمان على  جير الرذ ييجس هفظه مدة
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 إما أجحٌر خاصٌّ أو مشترٌن، فأما ألاجحر الخاص، فهى الذي أراده اإلاؤلف هىا، في أهه ال ًظمً : ألاجحر على هىعحن

إال إوا حعدي أو فزَّلغ، وألاجحر الخاص هى الذي ًيىن هفعه ملدًرا بالشمً، بِىما ألاجحر اإلاشترن ما ًيىن هفعه 

ؽ فلؽ؛  هه والىابب عً اإلاالً في ملدًرا بالعمل،  ولذلً في ألاجحر الخاص، ًظمً عىد الخعدي والخفٍز

، أو خادٍم، أو 
ً

الخصزف بمىافعه، فاإلاالً احخجش هذه اإلاىافع لهذا العامل، التي حعاكد معه عليها، هطابٍم مثال

 ، - هما وهزها-فال ًظمً إال إوا حعدي أو فزَّلغ، وهذا كٌى جمهىر أهل العلم؛  هه هحى ولً، هذا أجحٌر خاصٌّ

ؽ- هما ضبم-والىابب عً اإلاالً، والىهُل، والىهُل  . أمحٌن ال ًظمً إال بالخعدي والخفٍز

ٌق  ي الصىعت، ولم ججن أيد  م: كال}          
ْ
اٍن أو طب ٍب إذا ُعسف مي م ِحر

َّ
اٍم أو خخ . {وال على حجَّ

  ٌام، هى الذي ًذجم، والدجامت هىٌع مً أهىاع العالا، التي ٌعالج بها اإلاٍزع، وكد كا ام، الدجَّل وال على حجَّل

 وهي اضخخزاا الدم مً ،«شسطت ممجٍم »:  ومً ولً،«شفاء أمم   ي ثالاٍل »: صلى هللا علُه وضلم-الىبي 

ان، وهى الذي ًختن، ًلؼع جلً اللخمت أو الللفت التي  لٍت معُىٍت، ومثله أًًظا ما ًيىن مً الخخَّل الدم بؼٍز

جمىع مً اضخبراء اإلازء مً بىله وهحىه إن وان وهًزا، وهىذا في ما ًخعلم باإلازأة، وهي أًًظا كد جخفف الشهىة 

ان، أو الِخخان هىًعا مً العالا، ومثله أًًظا الؼبِب، ومثله البُؼار أو البُؼزي،  في حلها، ولذلً وان الخخَّل

وهى الذي ٌعالج البهابم، ول هؤالء إلاا واهىا ًلىمىن بمثل هذا العمل، واهىا في الخلُلت أمىاء، ال ًظمىىن ما 

ا، ٌعني على كدرٍة ومهارٍة : لم ًخعدوا أو ًفزػىا، وإن وان هذا ملًُدا بما وهزه اإلاؤلف بشزػحن
ً
اك

َّل
أن ًيىهىا ُحذ

في اللُام بهذا العمل، فلى واهىا ػحر ولً مثل ػبٍِب ما عىده الِخذق اليافي، زم أخؼأ، فال ًلاٌ بأهه ال 

ًظمً،  هه أمحٌن، وإهما ًلاٌ وىهه ػحر حاوٍق، ٌطبب أو ًىرر أو ًترجب علُه أن ًيىن طامًىا، وهذلً بأن ال 

 
ً

 مشيلٍت، مً خالٌ جزاحخه له، فشاد الجزح مثال
ً

ا وأخؼأ، هما لى أوكع اإلاٍزع في مثال
ً
ًخؼئ، فلى وان حاوك

. عىده، أو أوضع الشم الذي فُه، فهذا ًظمً عىدبٍذ 

. {وال على الساعي إذا لم يخعد: زحمه هللا-كال }          

 ام، وهحىهم، في حىم ألاجحر الخاص، : هؤالء الذًً وهزهم اإلاؤلف، وهم ان، والدجَّل الؼبِب، والبُؼار، والخخَّل

ًلعىا في خؼٍأ، وولً  ن طمان ألاهفظ وألامىاٌ ال ٌشترغ - هما وهزها-أمىاء عىد جمهىر أهل العلم، ما لم 

 وهحى ولً، فهؤالء مً هذا الباب ًظمىىن،
ً

ًَ اإلاجىىن إن أجلف ماال
 وهىذا فُه اللصد، ومً هذا الباب ُطّمِ

من »: صلى هللا علُه وضلم-إوا واهىا ػحر حاوكحن، بئجماع أهل العلم، إلاا جاء في ألازز اإلازفىع، مً كٌى الىبي 

 وهذا الخلُلت ًخّىِف هثحًرا مً ألاػباء، الذًً ًجتربىن ،«جطبب ولم ُيعلم مىه طبٌّب كبل ذلك، فهى ضامٌن 

على هذه اإلاهىت، ولِطىا مً أهلها، أو ولِطىا حاوكحن فيها، ًخىفهم مً أنهم ًظمىىن ما ًيشأ مً جزاء 

. عملهم، لخؼىرة هذا ألامز، وما ًترجب علُه مً أززٍ 

 ٌعىد جمهىر أهل العلم أهه في حىم اإلاىَدع، فهذه البهابم والىدٌعت بحن ًدًه، : كا ، وال على الزاعي إوا لم ًخعدَّل

 وبٌب، مً ػحر أن ًخعدي هى في رعاًتها واإلاحافظت عليها، فال ًظمً؛  هه في الخلُلت إهما وطع 
ً

فلى أولها مثال

.  ًده عليها بئون مالىها، وألاصل فُه أهه أمحٌن 

اط، وهحىهما، ممن يخلبل العمل ما جلف بعمله، ووهما جلف من حسشه: كال}           از، والخيَّ . {ويضمن اللصَّ
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  ٌ َر هفعه بالشمً، : هذا هى الىىع الثاوي مً ألاجزاء، وهى ألاجحر اإلاشترن، الىىع ألاو ّدِ
ُ
ألاجحر الخاص، الذي ك

 للمطخأجز، وإهما هى فُحبطذ مىافعه في هذا الشمً إلاطخأجزه، 
ً
بِىما ألاجحر اإلاشترن لِطذ مىافعه محبىضت

ٌر بعمله ال بشمىه، وبالخالي ممىً لألجحر اإلاشترن أن  في الخلُلت اجفم معه على عمٍل معحٍن، فئون هفعه ملدَّل

 ًخعاكد مع زالزٍت أو أربعٍت في وكٍذ واحٍد، لىً ما ًمىً لصخٍص جخعاكد معه أجحًرا خاًصا أن ًخعاكد مع ػحرن،

 إن وان ضابًلا لهذا وهذا في وكٍذ واحٍد إال بزطاهما، واجفاٍق معلىٍم بُنهم، أما ألاجحر اإلاشترن، 
ً

طىق مثال َو

ًٍ معحٍن، ولذلً ًخخلف حىمه عً ألاجحر الخاص، ومً هذا ما  فهذا الذي ًخفم معً على عمٍل، وفم سم

ار، : وهزه اإلاؤلف هىا كاٌ ش، هذا اللصَّل س، الذي ًلىم بالخؼٍز ار، وهى ما ًمىً أن وطمُه باإلاؼّزِ ظمً اللصَّل ٍو

صلخه، وهحىهما ممً ًخلبل العمل، مثل ماوا وهحىهما؟  اغ الذي ًخُؽ الثىب ٍو َُّل اغ، معلىٌم الخ َُّل والخ

مثل الطبان، الىهزباةي، البىاء، إلى آخزه، هؤالء في الخلُلت الاجفاق معهم على وفم العمل، ما هى على أن 

جأخذ مىافعهم في ول الشمً اإلابرم في علد ؤلاجارة، ولذلً ًلاٌ إن هؤالء ولهم كزر اإلاؤلف هىا، وهى كٌى 

فزػىا، واضر هذا؟   جمهىر أهل العلم على أنهم ًظمىىن مؼلًلا، حعدوا وفزػىا، أو لم ًخعدوا ٍو

  حمى »: كٌى الجمهىر، كد اضخدلىا علُه بأدلٍت، منها- هما وهزها-هذا الخلُلت اللٌى هى ،
ْ

على اليد ما أخرث

 هما جلدم في حدًث ضمزة، و ن ألاجحر اإلاشترن إوا كبع العحن إلاىفعخه ًيىن واإلاطخعحر، وهم كد ،«جيويه

ت مؼلًلا، فهىذا ألاجحر ًيىن واإلاطخعحر، ألاجحر اإلاشترن ًيىن واإلاطخعحر  كزروا هىان بأن اإلاطخعحر ًظمً العاٍر

. كبع العحن إلاىفعخه، فُظمً عىدبٍذ 

  رض ي هللا حعالى عنهم أجمعحن-هعمز وعلي وػحرهما - رض ي هللا حعالى عنهم-هما هللىا هذا عً بعع الصخابت -

ف بعع أهل العلم اإلاحللحن وابً حجز هذه آلازار اإلاىكىفت على الصخابت في جظمحن ألاجحر  وإن وان كد طعَّل

ٌٌ آخز في اإلاطألت، وهب إلُه الخىفُت، وكاٌ به بعع الشافعُت، بل هى ألاظهز عىدهم، إن اإلاشترن،  وزم كى

ٍؽ، : ألاجحر اإلاشترن ال ًظمً، إال إوا حعدي أو فزَّلغ، كالىا ، و هه أمحٌن، ولم ًىً مىه حعٍدّ وال جفٍز ًٌ  هه مؤجم

وكد وطع أو كبع العحن إلاىفعخه لىً بئون اإلاالً، فُده ًد أماهٍت، ال ًد خُاهٍت، فال ًظمً، هما هى الخاٌ في 

.  اإلاىَدع وألاجحر، فاإلاىَدع وألاجحر ال ًظمىىن، فهذا هذلً ال ًظمً، ما لم ًخعدَّل أو ًفزغ

 ٌوهي ما : كا ،
ً
جزاء، إوا واهىا مً كبُل ألاجحر اإلاشترن، اضدثنى حالت

ُ
ً ألا دون ما جلف بحزسه، اإلاؤلف إلاا طمَّل

إوا وان الخلف الىاكع عىد ألاجحر اإلاشترن، ال بفعله وإهما بحزسه، ٌعني في الخزس الذي وطعذ العحن فُه، 

 خُاٍغ وطع الثُاب في مياهه اإلاخصص، ولىنها ُضزكذ مً ضارٍق، أو احترق اإلاحل مً ػحر حعٍدّ مىه وال 
ً

همثال

 
ً

ٍؽ، فهذا ال ًظمً؛  ن الخلف بؼحر فعله، بخالف ما إوا وان الخُاغ ًخُؽ زم وكع في خُاػخه مثال جفٍز

فطاٌد لهذا الثىب، لىً ما هى بُده، اإلااهُىت حعؼلذ على ضبُل اإلاثاٌ، فاهلؼع الثىب عىدبٍذ، أو اخخلف 

شيله، فلم ًىً على وفم الخعاكد الذي جم العلد علُه، فُلاٌ هىا بالفزق بحن الخالخحن، فُما ًيىن بفعله 

فُظمً عىد الجمهىر، وفُما ًيىن في حزسه لىىه ما هى بفعله، وكع علُه الخلف، ولم ًخعد ولم ًفّزِغ، 

. فعىدبٍذ ًيىن الخاٌ هما هى ملزٌر هىا، بأهه ال ًظمً

  هل ٌطخحم ألاجزة؟ أم ال ٌطخحلها؟

م الثىب ال ٌطخحم ألاجزة، وكُل باضخحلاكه لألجزة؛  هه  ِ
ّ
طل ٌُ هذا الخلُلت محل جفصٍُل، فُلاٌ بأهه إوا لم 

خاغ الثىب، وإهما حاٌ بِىه وبحن الدطلُم حابٌل، فال ًمىعه ولً مً اضخحلاق ألاجزة، إوا كام بالعمل 
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إهه ال ٌطخحم ألاجزة، إوا اهفزد : اإلاخفم علُه، ولذلً كاٌ الخىفُت، وهذا أًًظا مذهب اإلاالىُت والشافعُت

 خبًزا، بالُد،
ً

ز أو بمجزله، فئهه عىدبٍذ ٌطخحم ألاجزة، هما لى وان ًخبز له مثال  لىً إوا وان ولً بحظىر اإلاؤّجِ

ٌم أو هحى ولً، فهذا كام بالعمل،   في هذا اإلاحل حٍز
ً

زم فزغ مً الخبز، لىً هذا ما اضخلم الخبز، وكع مثال

ولم ًىفزد بالُد، بل وان هذا حاطًزا عىدبٍذ، فُلاٌ عىدبٍذ بأهه ٌطخحم هذه ألاجزة، بىاًء على مذهب جمهىر 

 .أهل العلم

 . الجعالتوإلاجازة  الفسوق بين          

وكد حشدبه ؤلاجارة ببعع العلىد، منها الجعالت على ضبُل اإلاثاٌ، ولذلً مً الخطً أن هبحن هىا  (1

الجعالت ال ٌشترغ لصختها العلم بالعمل، لىً ؤلاجارة ٌشترغ لصختها ولً، : بعع الفزوق، فُلاٌ

وأهم ضبب للفزق بُنهما، وهذه آلازار اإلاترجبت في وّلٍ منهما، إن ؤلاجارة علٌد السٌم، بِىما الجعالت علٌد 

جابٌش، ٌعني ػحر السٍم، ًمىً فسخه مً ول مً الؼزفحن، بؼحر رض ى آلاخز، وول علٍد جابٍش ًخىضع 

. فُه، ما لم ًخىضع في الالسم، هما هى معلىمٌ 

شترغ في الجعالت العلم بالعمل، بخالف ؤلاجارة، فِشترغ فيها العلم به ٌُ .  إون ال 

شترغ في الجعالت حعُحن العامل (2 ٌُ ن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر﴾ ال 
َ
، أي أحٍد ًأحي به، بِىما [72: ًىضف] ﴿َومِل

شترغ حعُحن العامل ٌُ . في ؤلاجارة، 

ا لإلجارة (3
ً
. الجعالت ججىس على أعماٌ الُلزب، خالف

الجعالت ال ٌطخحم العامل فيها الُجعل إال بئجمام العمل، بخالف ؤلاجارة، فئهه إوا كام بش يٍء مً  (4

ىجش
ُ
 .العلم، اضخحم ألاجزة ملابل العمل اإلا

 التي ًحطً ؤلاشارة إليها، ما ٌطمى باإلجارة اإلاىتهُت بالخملًُ، أو في  مً الصىر اإلاعاصزة لإلجارة،و (5

لي، وولً  هه ال ًلشم أن ًيخهي علد ؤلاجارة  ألاهظمت اإلاطخحدزت آلان، ٌطمىهه علد الخأجحر الخمٍى

دوًما بالخملًُ، فلد ًيخهي هذا العلد بالفسخ، وكد ًيخهي بخجدًد الاضدئجار، وال ًلشم فُه الخملًُ 

، ولذلً ضمي بذلً ٌٍ .  على ول حا

  ،اللصد مً هذا أن هذا العلد كد اخخلف فُه الفلهاء اإلاعاصزون هثحًرا، وولً  هه اجخمع فُه علد ؤلاجارة

 ضىاًء هذا الخملًُ وان بشزٍغ في العلد، فُيىن عىدبٍذ جشًءا مً العلد، أو وان ولً بعلٍد مع علد الخملًُ،

يىن زمَّل التزاٌم مً اإلاؤجز بخملًُ اإلاطخأجز، هذه الطلعت إوا كام بطداد ألاكطاغ على وفم اإلاخفم  آخز، ٍو

 .علُه، ووان ولً أو وضىاًء وان ولً الخملًُ بهبٍت، مً ػحر عىٍض، أو وان بعىٍض عىد اهخلاٌ هذه اإلالىُت

 .وصلى هللا على هب ىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وطلم حظليًما كثيًرا إلى يىم الدين

 


